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บทคดัย่อ 

 

          การศกึษาวจิยันีมวีตัถุประสงค ์ . เพอืศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลทมีผีลต่อการตดัสนิใจซอืสนิค้าและ

บรกิารผ่านทาง Shopee และ Lazada จากผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร . เพอืศึกษาปัจจยัส่วน

ประสมทางตลาด ( Ps) ทมีผีลต่อการตดัสนิใจซอืสนิคา้และบรกิารผ่านทาง Shopee และ Lazada จาก

ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร . เพอืเปรยีบเทียบการตดัสนิใจเลอืกซือสนิค้าและบรกิารผ่านทาง 

Shopee และ Lazada จากผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน 

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 

ค่าความถ ีค่ารอ้ยละ ค่าเฉลยี และส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานดว้ยสถติกิารทดสอบแบบ 

t-test สถิติความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนําไปเปรยีบเทยีบ

เป็นรายคู่ โดยใช้วธิขีอง LSD และใชส้ถติกิารถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ผลการวจิยั ปัจจยั

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัการตดัสนิใจซอืสนิคา้และบรกิารผ่านทางแอพพลเิคชนั ของผู้บรโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศและอายุแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ

สนิคา้และบรกิารผ่าน Shopee ส่วนด้านรายไดต้่อเดอืนทแีตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจซอืสนิคา้และ

บรกิารผ่าน Lazada ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชพีและดา้นระดบัการศกึษาไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซอื

สนิคา้และบรกิารผ่าน Shopee, Lazada และ Lazada และ Shopee  ปัจจยัประสมทางการตลาด ( Ps) 

มอีทิธผิลต่อการตดัสนิใจในการซอืสนิคา้และบรกิารผ่านทาง Shopee และ Lazada จากผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานครทีแตกต่าง ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และด้านลักษณะทางกายภาพมีอิทธิผลต่อการ

ตดัสนิใจซอืสนิค้าและบรกิารผ่านทาง Shopee จากผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นราคาและด้าน



ช่องทางการจดัจําหน่ายอทิธผิลต่อการตดัสนิใจซอืสนิค้าและบรกิารผ่านทงั Shopee และ Lazada จาก

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

คาํสาํคญั : ซอืของออนไลน์, การตดัสนิใจซอื, E-Commerce  

 

ABSTRACT 

 

          The objectives of this research : 1. to study the personal factors affecting the decision to 

purchase goods and services of Shopee and Lazada from consumers in Bangkok. 2 .  To study 

the market mix factors (7Ps) that affect decision to purchase goods and services of Shopee and 

Lazada from consumers in Bangkok of the 4 0 0  people who answered the questionnaire, the 

questionnaire was used as a data collection tool. The statistics used in the analysis were 

frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypothesis was tested using a t-test 

statistic and One-Way ANOVA statistic. If any differences were found, the pairs were compared. 

Using the LSD method and using multiple regression statistics, research results, demographic 

factors and the decision to buy goods and services through the application. Of consumers in 

Bangkok, it was found that personal factors such as gender and age affect their purchasing 

decisions through Shopee, while different monthly incomes affect their purchasing decisions 

through Lazada. Personal, occupational and educational factors do not influence purchasing 

decisions through Shopee, Lazada and Lazada and Shopee. Marketing mix factors (7 Ps) 

influence purchase decisions of goods and services through Shopee. Shopee and Lazada from 

Bangkok consumers where differences in terms of products and physical aspects influence the 

purchasing decisions of goods and services through Shopee from consumers in Bangkok. The 

price and distribution channel influenced the decision to buy goods and services through both 

Shopee and Lazada from consumers in Bangkok. 
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บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

            โลกธุรกจิในปัจจุบนันีมกีารเปลยีนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะธุรกจิประเภทคา้ปลกี 

ทไีด้รบัอทิธพิลจากเทคโนโลยทีกี้าวเขา้มาเป็นหนึงในปัจจยัสําคญัในการดําเนินชวีติของผูค้น จากการ

สาํรวจพฤตกิรรมของผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตในประเทศไทย จากทุกเพศและทุกเจนเนอเรชนั ซงึจากการสํารวจ

จึงพบว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตของประชากรไทยมอีตัราสูงขนึอย่างก้าวกระโดด เมอืเปรยีบเทียบ

จํานวนชวัโมงการใช้อนิเทอร์เน็ตโดยเฉลยีอยู่ท ี  ชวัโมงต่อวนั โดยในวนัปกติทมีกีจิกรรมการทํางาน

หรอืกจิกรรมการเรยีน จะเฉลยีอยู่ท ี  ชวัโมงต่อวนั และในวนัหยุดเวลาในการใช้อนิเทอรเ์น็ตจะเพมิขนึ

ถงึ  ชวัโมงต่อวนั และเมอืได้ทําการเปรยีบเทยีบแลว้จะพบว่าจ านวนชวัโมงทปีระชาชนทุกเพศทุกวยั

ใชอ้นิเทอรเ์น็ตในแต่ละวนัภายใน ปี  ถงึปี  เพมิขนึถงึ  ชวัโมงต่อวนั หรอืกค็อืเวลาในการใช้

อินเทอร์เน็ตเพมิขนึเป็นเท่าตวั จากการสํารวจยงัพบอีกว่า  อนัดบักิจกรรมยอดนิยมทีใช้งานผ่าน

อนิเทอรเ์น็ตกค็อื การใชส้อืสงัคมออนไลน์ การรบัและส่งขอ้ความ การค้นหาขอ้มูล การดูสอืบนัเทงิต่าง 

ๆ เช่น ดูหนังหรอืละครออนไลน์ ฟังเพลง และโดยเฉพาะกจิกรรมทเีราให้ความสําคญัในงานวจิยัครงันี

อย่างการซือสนิค้าและบรกิารผ่านช่องทางออนไลน์ (สพธอ. หรอื ETDA, )จากพฤติกรรม NEW 

NORMAL ทีคนไทยซือ-ขายของออนไลน์มากขนึจากอตัราการเติบโตทีเพมิมากขึนของตลาดธุรกิจ

ออนไลน์ดงัทกีล่าวมา และพบว่าไม่เพยีงแต่ธุรกจิมกีารเตบิโต แต่จํานวนผูซ้ือสนิค้าออนไลน์กเ็พมิมาก

ขนึเช่นกนั ความเขม้ขน้ในการแข่งขนัทางธุรกจิกเ็พมิขนึตามไปดว้ย จากการแข่งขนัทดีุเดอืดของธุรกจิ

ออนไลน์ทําให้มรี้านคา้ออนไลน์หลายแห่งทเีตบิโตอย่างรวดเรว็และหายไปอย่างรวดเรว็เช่นกนั แน่นอน

ว่าเมอืมผีู้ทลี้มเหลวก็ย่อมมผีู้ทีประสบความสําเร็จ ผู้วจิยัจงึศึกษาการเปรยีบเทียบการตดัสนิใจในซือ

สนิคา้และบรกิารระหว่าง Shopee และLazada โดยจะนําเอาปัจจยัสว่นประสมทางตลาด ปัจจยัภายนอก

ของผูใ้ชบ้รกิารซอืสนิค้าออนไลน์ลกัษณะของผู้ซอืสินค้าออนไลน์ และกระบวนการการตดัสนิใจซือของ

ผู้ใช้บรกิารซือสนิค้าออนไลน์ มาทําการวจิยัถงึทศันคตขิองผู้บรโิภคทมีผีลต่อการซือสนิค้าและบรกิาร

ผ่านช่องทางออนไลน์ เพอืทจีะนํามาพฒันาระบบการขายสนิคา้ทางออนไลน์ใหด้ยีงิขนึ 

วตัถปุระสงคข์องการทาํวิจยั 

1. เพอืศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลทมีผีลต่อการตดัสนิใจซอืสนิคา้และบรกิารผ่านทาง Shopee และ

Lazada จากผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. เพอืศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางตลาด ( Ps) ทมีผีลต่อการตดัสนิใจซอืสนิคา้และบรกิารผ่าน

ทาง Shopee และ Lazada จากผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพอืเปรยีบเทียบการตดัสนิใจเลอืกซอืสนิคา้และบรกิารผ่านทาง Shopee และ Lazada จาก

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 



สมมติฐานของการวิจยั    

1. ปัจจยัส่วนบุคคลทแีตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจซอืสนิคา้และบรกิารผ่านทาง Shopee และ 

Lazada จากผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจยัประสมทางการตลาด ( Ps) มผีลต่อการตดัสนิใจในการซือสนิค้าและบรกิารผ่านทาง 

Shopee and Lazada จากผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทแีตกต่างกนั 

ขอบเขตของการวิจยั   

1. ขอบเขตด้านประชากร 

              ประชากรทใีช้ในการศึกษาครงันี คอื กลุ่มประชากรทงัชายและหญิงทเีคยทําการซือสินค้า

ผ่านทาง Shopee และ Lazada ทอีาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ขอบเขตด้านเนือหา 

              ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษาและรายไดเ้ฉลยีต่อเดอืน   

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดออนไลน์ ( P)  

3. ขอบเขตด้านพืนที 

              ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยทําการคดักรองจากแบบสอบถาม 

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

              ระยะเวลาในการศึกษา  เดือน เรมิตงัแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 ถึง กนัยายน พ.ศ.

2565  

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวข้อง 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)  

           Kotler (2004) กล่าวว่า กลยุทธ์การตลาดสําหรบัธุรกจิบรกิาร (Service Marketing Mix) ทสี่งผล

ต่อการตดัสนิใจซือของผู้บรโิภคจะประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการจดัจําหน่ายด้าน

ส่งเสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการให้บรกิาร ดา้นบุคคลผูใ้ห้บรกิาร และดา้นลกัษณะทางกายภาพโดย

ทุกปัจจยัจะมคีวามเกยีวพนักนัและเท่าเทยีมกนัขนึอยู่กบัผูบ้รหิารจะวางกลยุทธโ์ดยเน้นนําหนักทปัีจจยั

ใดมากกว่าเพอืใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย  



1. ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์(Product) หมายถงึ สงิทไีดถู้กนําเสนอไปยงัตลาดเพอืตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภคและเพอืใหเ้กดิความพงึพอใจโดยผลติภณัฑ์ทเีสนอแก่ผูบ้รโิภคจะตอ้งเป็น

ผลติภณัฑท์ผีูบ้รโิภคต้องการ 

2. ปัจจยัดา้นราคา (Price) หมายถงึ ต้นทุนของสนิคา้และกําไรของสนิคา้ทผีูบ้รโิภคจะต้องชําระ

ใหก้บัธุรกจิ 

3. ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย (Place) หมายถงึ สถานทหีรอืกระบวนการทํางานทจีะทาํใหส้นิคา้

หรอืบรกิารไปสู่ตลาดเพอืใหผู้บ้รโิภคไดร้บัสนิคา้หรอืบรกิารตามทตีอ้งการ 

4. ปัจจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) หมายถงึ เครอืงมอืสอืสารทชี่วยสรา้งความ

เขา้ใจใหก้บัตราสนิคา้และบรกิาร เป็นกุญแจสาํคญัของการตลาด โดยจะจงูใจเพอืใหเ้กดิความตอ้งการ

ทมีากขนึ 

5. ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร (Process) หมายถงึ ขนัตอนในการจดัจําหน่ายสนิคา้และ

บรกิาร 

6. ปัจจยัดา้นบุคคลผูใ้หบ้รกิาร (People) หมายถงึ ผูท้มีสีว่นเกยีวขอ้งกบัสนิคา้และการบรกิาร 

รวมถงึลูกคา้ ผูจ้ําหน่าย และผูท้ใีหบ้รกิารหลงัการขาย 

7. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถงึ การแสดงให้เหน็

ประสทิธภิาพผ่านภาพลกัษณ์ทสีามารถมองเหน็ได ้

แนวความคิดเกียวกบักระบวนการตดัสินใจซือของผู้บริโภค  

           สุดาพร กุณฑลบุตร (2557) ไดก้ล่าว หากศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการซอืสนิคา้ สามารถ

แยกเป็นขนัตอนได ้ทําใหส้ามารถพจิารณาการตดัสนิใจซอืของผูบ้รโิภคไดใ้นลกัษณะของ กระบวนการ 

เมอืนักการตลาดแยกขนัตอนไดแ้ลว้ กจ็ะนํามาวเิคราะหแ์ละหากลยุทธส์ําหรบัใชใ้นแต่ละขนัตอน เพอืให้

ผูบ้รโิภคตดัสนิใจซอืผลติภณัฑ ์โดยมขีนัตอนดงันี .การตระหนกัถงึปัญหา (Problem Recognition) 2. 

ขนัการหาขอ้มลู (Information Search) . ขนัการประเมนิทางเลอืก (Alternative Evaluation) . การ

ตดัสนิใจซอื (Decision and Purchase) และ . การประเมนิผลการซือ (Purchase Evaluation) 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 

          การวจิยัครงันผีูว้จิยัไดใ้ชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิปรมิาณและ มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยการสาํรวจ

จากแบบสอบถาม โดยผูว้จิยัไดก้ําหนดกลุ่มตวัอยา่งจากตารางหาขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Taro Yamane 

( ) โดยทีกําหนดค่าความคลาดเคลอืนของการสุ่มตวัอย่างทยีอมรบัได้ที % ทําให้มรีะดบัความ

เชอืมนัอยู่ท ี % จากการคํานวณกลุ่มตัวอย่างจะได้อยู่ท ี .  ≈  คน และเพอืป้องกนัความ

ผดิพลาดเนืองจากความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ผู้วจิยัจงึกําหนดกลุ่มตวัอย่างเป็น  



คน และผู้วจิยัใช้การเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) และ

ผู้วจิยัไดนํ้าแบบสอบถามทไีดไ้ปทดลอง (Try-Out) กบัผู้บรโิภคทไีม่ใชก้ลุ่มตวัอย่างจํานวน  คน เพอื

นํามาหาค่าความเชอืมนั (Reliability) โดยใชว้ธิกีารหาค่าสมัประสทิธแิอลฟา (Coefficient) ของครอนบคั 

ไดผ้ลลพัธสมัประสทิธขิองแอลฟาทคีา่ความเชอืมนัเท่ากบั .  ซงึอยู่ในเกณฑท์สีามารถนําไปใช้ได ้

วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  โดยเลือกใช้ค่าสถิติ ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลยี (Mean) และสว่นเบยีงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)  

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้เพือทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การ

ถดถอย (Regression) และการวเิคราะห์ Independent Samples t-test การวเิคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว (One-Way ANOVA) เพือทดสอบว่าการตัดสินใจซือ แตกต่างกันตามปัจจัยทางด้าน

ประชากรศาสตรห์รอืไม่ 

 

ผลการวิจยั 

 

                  ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 

           การวเิคราะหปั์จจยัส่วนบุคคล พบว่า ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทตีดัสนิใจซอืสนิคา้ผ่าน  

ทงัผู้ทีใช้เฉพาะ Shopee ใช้เฉพาะ Lazada และใช้ทงั Lazada และ Shopee ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

เนืองจากเพศหญงิเป็นเพศทมีแีนวโน้มในการซอืสนิคา้ออนไลน์มากกว่าเพศชาย มอีายุระหว่าง 31 - 40 

ปี โดยการซือสนิค้าผ่านทางออนไลน์นันได้รบัความนิยมจากกลุ่มคนรุ่นใหม่และวยัทํางาน จงึทําให้มี

จํานวนมากกว่าช่วงอายุอนือย่างชดัเจนส่วนใหญ่มอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนเนืองจากขอ้จํากดัด้าน

เวลาซงึส่วนใหญ่จะใช้เวลาหมดไปกบัการทํางาน จงึทําให้มคีวามสนใจซือสนิค้าผ่านทางออนไลน์เป็น

อย่างมาก มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีและมรีายไดเ้ฉลยีต่อเดอืนอยู่ท ี20,001 – 30,000 บาท  

1. ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตรก์บัการตดัสนิใจซือสนิคา้และบรกิารผ่านทางแอพพลเิคชนั 

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศและอายุแตกต่างกนัสง่ผลต่อ

การตดัสนิใจซอืสนิคา้และบรกิารผ่าน Shopee อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .  สว่นดา้นรายได้

ต่อเดอืนทแีตกต่างกนัสง่ผลต่อการตดัสนิใจซอืสนิคา้และบรกิารผ่าน Lazada อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี

ระดบั .  สว่นปัจจยัสว่นบุคคลดา้นอาชพีและดา้นระดบัการศกึษาไม่สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือสนิคา้

และบรกิารผ่าน Shopee, Lazada และ Lazada และ Shopee     

2.  ปัจจยัประสมทางการตลาด ( Ps) มผีลต่อการตดัสนิใจในการซือสนิค้าและบรกิารผ่านทาง 

Shopee และ Lazada จากผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีแตกต่างกนั ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยั



สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ( Ps) ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ์และดา้นลกัษณะทางกายภาพมอีทิธผิลต่อ

การตดัสนิใจซอืสนิคา้และบรกิารผ่านทาง Shopee จากผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านราคาและ

ด้านช่องทางการจดัจําหน่ายอทิธผิลต่อการตดัสนิใจซือสนิคา้และบรกิารผ่านทงั Shopee และ Lazada 

จากผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนัียสําคญัทางสถติทิรีะดบั .  

 

อภิปรายผล 

 

1. ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลทมีผีลต่อการตดัสินใจซือสนิค้าและบรกิารผ่านทางShopee 

และ Lazada จากผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

         กรณีของผูท้ใีชเ้ฉพาะ Shopee พบว่า ประชากรทมีเีพศและอายุแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจ

ซอืสนิคา้และบรกิาร โดยสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ทรงพร เทอืกสุบรรณ ( ) ทําการศกึษาเรอืง

ปัจจยัส่วนบุคคลมผีลต่อพฤตกิรรมการซือสนิคา้ผ่านแอพพลเิคชนั Shopee ผลการศกึษา พบว่า ปัจจยั

สว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศและอายุ สง่ผลต่อพฤตกิรรมการซอืสนิคา้ผ่านแอพพลเิคชนั Shopee 

         กรณีของผูท้ใีชเ้ฉพาะ Lazada พบว่า ประชากรทมีดีา้นรายไดท้แีตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจ

ซอืสนิคา้และบรกิาร โดยสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ วรรณา วนัหมดั ( ) ทาํการศกึษาเรอืงจยัส่วน

บุคคลทสี่งผลต่อพฤตกิรรมในการตดัสนิใจซือสนิค้าทางอนิเทอร์เน็ต ผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัส่วน

บุคคลด้าน เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลยีต่อเดอืนแลว้นันควรศกึษาทางด้าน  ชวีติ

ครอบครวั  สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  บุคลิกภาพ  แนวคดิเกยีวกับตนเอง รูปแบบการดําเนินชีวิต  

ได้แก่  กจิกรรม  ความคดิเหน็  ความสนใจ  ซงึมแีนวโน้มว่า  นวตักรรมและเทคโนโลยจีะเขา้มามสี่วน

ในการเปลยีนแปลงดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภคมากขนึ ซงึผูผ้ลติ ผูจ้ําหน่ายต้องเขา้ใจและจดัเตรยีมกลยุทธ์

ทางการตลาดใหเ้หมาะสมกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในแต่ละช่วงเวลา  

2. ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทมีอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซอืสนิค้าและบรกิาร

ของผ่านทาง Shopee และ Lazada จากผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

          กรณีของ ผูท้ใีชเ้ฉพาะ Shopee พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑม์อีทิธพิล

ต่อการตดัสนิใจซือสนิค้าและบรกิารผ่านทาง Shopee สอดคล้องกบัการศึกษาของ     ณัฐกานต์ กอง

แก้ม ( ) ทําการศกึษาเรอืงพฤตกิรรมการซอืสนิคา้และบรกิารของผูใ้ช ้Shopee ในประเทศไทย ผล

การศกึษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑม์อีทิธพิลทางบวกต่อพฤตกิรรมการซอื

สนิค้าและบริการของผู้ใช้ Shopee ไปในทิศทางเดียวกัน แสดงให้เห็นว่า ผลิตภณัฑ์ทจีําหน่ายนันมี

ผลติภณัฑ์ทผีู้บรโิภคเคยชนิในการซอือยู่เป็นประจําทําให้ผู้บรโิภคเกดิความชินในการเลอืกหาร้านค้า

ต่างๆทตีนเองตอ้งการ 



          กรณีของ ผูท้ใีช้ทงั Shopee และ Lazada พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาและ

ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซอืสนิค้าและบรกิาร ซงึสอดคลอ้งกบั

การศกึษาของ ชนิตา เสถยีรโชค ( ) เรอืงปัจจยัทมีผีลต่อความพงึพอใจของผูซ้อืสนิคา้ ผ่านช่องทาง

อเิลก็ทรอนิกสบ์น Lazada ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ช่องทางการ

จดัจําหน่ายและราคา มผีลกบัความพงึพอใจของผูซ้ือสนิคา้ผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกสบ์น Lazada มาก

ทสีุด 

3. ผลการศกึษาการเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจเลอืกซือสนิค้าและบรกิารผ่านทาง Shopee และ 

Lazada จากผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

           การใช้ Shopee และ Lazada เมอืเปรยีบเทียบจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า มี

ความแตกต่างในปัจจยัดา้นผลติภณัฑแ์ละปัจจยัด้านสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ซงึ ทาง Shopee เป็น

ช่องทางทรีวบร่วมรา้นคา้ทมีหีลากหลายจากผูข้ายรายย่อย ซึงทางรา้นคา้สามารถบรกิารจดัการนําเสนอ

สนิคา้ไดอ้ย่างอสิระ มกีารลงรปูภาพและรายละเอยีดสนิคา้ทชีดัเจนรูปแบบการใชแ้อพพลเิคชนัเขา้ใจง่าย 

สสีนัสะดุดตา รูปแบบแอพพลเิคชนัน่าสนใจ รูปแบบเมนูง่ายต่อการใช้ ตามลําดบัมคีวามแตกต่างกัน 

สอดคล้องกับการศึกษาของ จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี ( ) ปัจจัยทีมีผลต่อการซือสินค้าผ่านทาง

แอพพลเิคชนัออนไลน์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านความหลากหลายของ

สนิคา้ ตามความต้องการ มรีาคาสนิค้าระบุชดัเจน มสีนิคา้พร้อมส่งในทนัท ีส่งผลต่อการซือสนิค้าผ่าน

ทางแอพลิเคชันออนไลนและสอดคล้องกับการศึกษาของ นายกริณฑ์ว ัฏ รักงาม ( ) เรือง

องค์ประกอบทสี่งผลต่อการเลอืกใช้บรกิาร E-marketplace ของผู้บรโิภค กรณีศึกษา Shopee ในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผลการศกึษาพบว่า พฤตกิรรมทตีดัสนิใจเลอืกใช้ช่องทางออนไลน์ E-

Marketplace : Shopee เพอืทําการซือ และจําหน่ายสนิค้ามกีระบวนการตดัสนิใจสอดคลอ้งกบั ทฤษฎี

เกยีวกบัความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือมคีวามคาดหวงั หรอืต้องการแสวงหา ช่องทางในการเลอืกซอืสนิคา้ที

มรี้านค้าทหีลากหลายพร้อมได้รบัข้อมูลความคดิเหน็จากผู้ทมี ีประสบการณ์ ณ จุดขายเพอืเพมิความ

มนัใจ พรอ้มทงัไดข้อ้มลูทางเลอืกจากสนิค้าทมีคีวามคล้ายคลงึ กนัเพอืเปรยีบเทยีบในกระบวนการเดยีว 

ผ่านอุปกรณ์ หรอืสอืในการรบัสารอย่างสมาร์ทโฟนซงึสร้าง ความสะดวกในการรบัสารได้ทุกททีุกเวลา 

อีกทงักระบวนการสงัซือทีลดขนัตอนความยุ่งยากทงัตัว เลือกการชําระค่าสินค้า หรือรูปแบบการ

ให้บรกิารขนส่งตามความสะดวกของผู้ใช้บรกิาร ซึงหากสร้าง ประสบการณ์ทดีีจะส่งผลให้เกดิการใช้

บรกิารซําในอนาคต  

 

 

 



ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 

 

1 ปัจจยัทคีวรปรบัปรุง ไดแ้ก่ ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด  

1.1 มกีารจดัโปรโมชนัลดราคาสนิค้าประจําเดอืน เช่น ทําแคมเปญ “Flash Sale” โดยการจดั

สนิค้ารายการพเิศษมาลดราคาในช่วงเวลาทีกําหนด เป็นต้น มกีารอพัเดทโปรโมชนัเป็นประจํา เพอื

ดงึดดูความสนใจจากผูบ้รโิภค  

1.2 มรีูปภาพสนิค้าจรงิแสดงอย่างชดัเจน เพอืทผีูบ้รโิภคจะไดร้บัสนิคา้ทตีรงกบัความตอ้งการ 

1.3 พนักงานมคีวามรู้ ความเขา้ใจในสนิค้าสามารถให้คําแนะนําสําหรบัลูกค้าทตี้องการความ

ช่วยเหลอื เพอืใหลู้กคา้เกดิความพงึพอใจสงูสุดในการใชบ้รกิารแอพพลเิคชนั  

2 ขอ้เสนอแนะเพอืการวจิยัต่อไป 

2.1 ในการศึกษาเรืองนีควรจะนําตัวแปรในด้านความพึงพอใจหลังจากเลือกซือสินค้าของ

ผูบ้รโิภคผ่านแอพพลเิคชนั Shopee และ Lazada ในเขตกรุงเทพมหานครมาศกึษาเพมิเตมิ 

2.2 ผู้บริโภคในแต่ละจังหวัดอาจจะมีการตัดสินใจซือสินค้าและบริการผ่านแอพพลิเคชัน 

Shopee และ Lazada ทแีตกต่างกนั ดงันันในการวจิยัครงัต่อไปควรมกีารเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างที

กวา้งขนึเพอืใหก้ารวจิยัในเรอืงนีสมบูรณ์มากยงิขนึ 
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